
DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW 

Tworzeń  
 dzielnica nr 26 

 
Kwota dla dzielnicy: 147 404,40 zł 

Kwota złożonych projektów: 10 274 900,00 zł 
 

Liczba złożonych projektów: 10 
 

15.10.2013 r. godz. 17.00 
 Szkoła Podstawowa nr 11, Al. Piłsudskiego 103 
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Podsumowanie weryfikacji i opiniowania 
wniosków 

250 złożonych wniosków 
 

•125 wniosków zostało zakwalifikowanych jako możliwe  
do realizacji w założeniu wskazanym przez Wnioskodawcę 
 
•40 wniosków zostało uznanych jako niemożliwe do 
wykonania w zaproponowanym kształcie 
 
•83 wnioski będą jeszcze rozpatrywane co do ich uściślenia 
albo modyfikacji 
 
•2 wnioski odpadły na etapie weryfikacji formalnej 

 www.twojadabrowa.pl 
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Siłownie zewnętrzne  
(14 projektów)  

6 % 

 
Place zabaw 

(40 projektów)  

16 % Skateparki 
(2 projekty)  

1 % 

 
Koncepcje 

zagospodarowania 
terenu  

(20 projektów) 

8 % 

Inne 
(56 projektów) 

 23 % 

Budowa, remont boisk  
(15 projektów) 

6 % 

Montaż monitoringu 
(3 projekty)  

2 % 

Budowa parkingów 
(23 projekty) 

 10 % 

 
 

Remonty chodników, 
schodów, nawierzchni 

jezdni  
(59 projektów) 

24 % 

 

Skwerki 
(8 projektów)  

4% 

Montaż oświetlenia 
(8 projektów) 

 4 % 
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Autor:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Modernizacja placu zabaw przy ul. J. Piłsudskiego – 
 spółdzielnia Sami Swoi  
 
Lokalizacja:  Plac pomiędzy blokami nr 95, 97, 99 na Al. J. Piłsudskiego 
 
Koszt szacunkowy: 40 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada montaż ok. 100 m ogrodzenia metalowego istniejącego placu zabaw 
oraz budowę 5 słupów wraz z oprawami parkowymi. Projekt zlokalizowany jest na terenie 
SM Sami-Swoi  

 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Autor:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Wykonanie ekranu akustycznego w rejonie  
 ul. J.Piłsudskiego do Gwardii Ludowej do wjazdu  
 na S1  
 
Lokalizacja:  Odcinek od ul. Gwardii Ludowej wzdłuż Al. J. Piłsudskiego do ronda 
prowadzącego do S1  
 
Koszt szacunkowy: 1 850 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę ok. 400 mb ekranu akustycznego na odcinku od ul. Gwardii 
Ludowej wzdłuż Al. J. Piłsudskiego do ronda prowadzącego do S1. Projekt ten polega na 
zmniejszeniu uciążliwego hałasu spowodowanego coraz większym natężeniem ruchu w tym 
rejonie 

 
 Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji   
   - szacunkowy koszt projektu przekracza kwotę przyznaną dla dzielnicy  

Zmiana wyceny UM 
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Autor:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole 
 Podstawowej nr 11  
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103  
 
Koszt szacunkowy: 4 000 000,00 zł   
 

Opis:  Projekt zakłada rewitalizację boiska sportowego 
 
 Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji  
  - kwota projektu przekracza kwotę dla dzielnicy, przy czym projekt może zostać 
 ujęty w propozycjach planu budżetu miasta na lata następne po złożeniu 
 stosownego wniosku przez Dyrektora Szkoły 

http://twojadabrowa.pl/index.html
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Autor:  Diana Wolak  
 

Tytuł:   Zespół boisk przy Szkole Podstawowej nr 11. 
 Bezpieczne Boiska – bezpieczne dziecko  
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 1, Al. J. Piłsudskiego 103  
 
Koszt szacunkowy: 4 000 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada demontaż starej nawierzchni i bramek, budowę boisk do piłki nożnej, 
piłki ręcznej, piłki siatkowej, budowę bieżni do skoków w dal oraz koszykowej wraz z 
wyposażeniem boiska w odpowiedni osprzęt tj. bramki, kosze, siatki itp.  

 
 Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji  
  - kwota projektu przekracza kwotę dla dzielnicy, przy czym projekt może zostać 
 ujęty w propozycjach planu budżetu miasta na lata następne po złożeniu 
 stosownego wniosku przez Dyrektora Szkoły 
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Autor:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Remont ciągu pieszego od budynku Łączna 22  
 w kierunku skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego  
 
Lokalizacja:  Chodnik biegnący od budynku na ul. Łączna 22 w kierunku skrzyżowania  
z ul. J. Piłsudskiego 
 
Koszt szacunkowy: 147 400,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada wykonanie ok. 620 m² chodnika z kostki brukowej na podbudowie 
piaskowo-cementowej wraz z zabudową krawężnika oraz przeprowadzenie uzgodnień 
uzbrojenia terenu  

 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Autor:  Iwona Makieła  
 

Tytuł:   Zagospodarowanie Osiedla Łączna  
 
Lokalizacja: Osiedle pomiędzy ul. Łączną, a ul. Spisaka  
 
Koszt szacunkowy: 15 000,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z 
opracowaniem dokumentacji projektowej. W ramach koncepcji przeprowadzone zostaną 
konsultacje społeczne z mieszkańcami, którzy będą mieli istotny wpływ na efekt końcowy 
tego dokumentu   

 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  

http://twojadabrowa.pl/index.html


www.twojadabrowa.pl 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

 
 
Autor:  Adrianna Włusek  
 

Tytuł:   Plac zabaw   
 
Lokalizacja: Działka w pobliżu torów obok skrzyżowania ul. Tworzeń i Al. J. Piłsudskiego  
 
Koszt szacunkowy: brak wyceny  
 
Opis:  Projekt zakłada budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przeznaczonego 
zarówno dla dzieci młodszych jak i dla dzieci starszych. Projekt zakłada również budowę 
chodnika/deptaka 

 
 Opinia: Projekt NIEmożliwy do realizacji  
   - projekt niemożliwy do realizacji ze względu na fakt, że wskazana działka 
 przeznaczona będzie docelowo do sprzedaży. Dodatkowo brak możliwości 
 wskazania alternatywnej działki 
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Autor:  Artur Jura  
 

Tytuł:   Ścieżka łącząca dzielnice Strzemieszyce Wielkie  
 z Gołonogiem 
 (Pierwotny tytuł: Ścieżka rowerowa łącząca dzielnice 
 Strzemieszyce Wielkie z Gołonogiem  
 
Lokalizacja: Leśnia ścieżka rowerowa między ul. Jamki, a ul. Podlesie  
 
Koszt szacunkowy: 10 000,00 zł  
 
Opis:  Projekt zakłada utwardzenie ścieżki materiałem sypkim (ok. 40 m²) wraz z sączkami 
odwadniającymi, która w okresie opadów staje się bardzo podmokła, co nie pozwala na 
przemieszczanie się tym terenem. Projekt zlokalizowany jest na terenie Lasów 
Państwowych 

 
Opinia: Projekt możliwy do realizacji  
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Autor:  Małgorzata Latos  
 

Tytuł:   Remont drogi wzdłuż Pogorii nr „1” prowadzącej  
 do wypoczynkowych i gastronomiczno-hotelowych 
 obiektów 
 
Lokalizacja: Droga wzdłuż Pogorii I prowadząca do obiektów wypoczynkowych i 
gastronomiczno-hotelowych 
 
Koszt szacunkowy: 154 500,00 zł   
 
Opis:  Projekt zakłada naprawę nawierzchni drogowej poprzez wyrównanie aktualnie 
istniejącej drogi frezowinami  na odcinku na którym brak jest płyt drogowych(ok. 1050 m²). 

Ponadto ze względu na ograniczone środki finansowe zakłada się wzmocnienie płyt 
betonowych w miejscach połączeń betonem (ok. 500m²). Dodatkowo przeprowadzone 
zostaną uzgodnienia uzbrojenia terenu   

 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  

Zmiana wyceny UM 
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Autor:  Diana Wolak  
 

Tytuł:  Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 11. Nowe 
 ogrodzenie – nowy wizerunek  
 
Lokalizacja: Teren Szkoły Podstawowej nr 11, Al. J. Piłsudskiego 103  
  
Koszt szacunkowy: 68 000,00 zł 
 
Opis:  Projekt zakłada demontaż starego ogrodzenia, poszerzenie bramy wjazdowej, montaż 
ok. 504 mb ogrodzenia o wysokości ok. 2 m oraz bramy wjazdowej i wejściowej. Projekt 
zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 11   

 
 Opinia: Projekt możliwy do realizacji  

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

 

www.twojadabrowa.pl 

http://twojadabrowa.pl/index.html


 

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

ul. Graniczna 21, 

tel. 32 295 67 41, 32 295 96 38 
 

twojadabrowa@dabrowa-gornicza.pl 

www.twojadabrowa.pl  
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